
cultuurhuis

TAAKOMSCHRIJVING
Zelfstandig voeren van de gehele administratie i.s.m. de huidige 
administratieve medewerkers. Stichting Klankkleur heeft behoefte aan 
een financieel manager die de twee instellingen ondersteunt op het 
gebied van de financiële processen en verantwoordingen in de breedste 
zin van het woord  met de daarbij bijbehorende P&O taken (waaronder de 
juiste toepassing van Cao’s).  
Je bent in staat om richting te geven aan de overige administratieve 
medewerkers en rapporteert aan de directeur-bestuurder. 

Tot het takenpakket behoort o.a. het verzorgen van de loonadministratie, 
BTW aangiftes, opstellen periodieke rapportages en begrotingen, het 
voorbereiden van de jaarrekening en het verstrekken periodieke opgaves. 

Stichting Klankkleur is op korte termijn op zoek naar een

ALLROUND  
FINANCIEEL MANAGER  
8/12 uur per week (aantal uren is bespreekbaar)  

Kunstlokaal en De Eendracht hebben een regionale bekendheid 
en aantrekkingskracht en verbinden de kunstzinnige en 
culturele functies van educatie en podium voor alle inwoners. 
Het bestuur/directie wordt gevormd door de overkoepelende 
Stichting Klankkleur waar De Eendracht en KunstLokaal 
onderdeel van zijn.  Stichting Klankkleur wil ontmoeting en 
ontplooiing stimuleren en het culturele leven in Gemert-Bakel 
versterken en verrijken! 

In totaal werken er ongeveer 100 medewerkers bij De Eendracht 
en KunstLokaal in een gezonde mix van werknemers in 
loondienst, oproepkrachten, ZZP’ers en vrijwilligers.

PROFIEL
• administratieve opleiding MBO+ of HBO niveau
• aantoonbare ervaring met genoemde taken
• ervaring met werken in een klein team
•  kennis van CAO toepassingen  

(Sociaal Werk, Kunsteducatie, Nederlandse podia)
• kennis van ervaring met Exact online en KING. 

ENTHOUSIAST?  
Mail dan uiterlijk 1 november 2018 je motivatie en curriculum vitae  
naar Remko Boesveld via directie@eendracht-gemert.nl

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact  
opnemen met Dhr. Boesveld via mail of telefoon: 

De Eendracht:    KunstLokaal: 
T. 0492 362350   T. 0492 362075

directie@eendracht-gemert.nl  directie@kunstlokaal.net

www.eendracht-gemert.nl  www.kunstlokaal.net

De Eendracht is een laagdrempelig en gastvrij sociaal-cultureel 
centrum in Gemert-Bakel. Behalve een eigen theaterzaal met horeca 
voorzieningen en diverse verhuurbare multifunctionele  ruimtes, heeft 
het cultuurhuis tevens de Bibliotheek, jongerencentrum De Bunker en 
Omroep Centraal onder zijn dak. 

KunstLokaal is hét Cultuurloket voor Gemert-Bakel en Laarbeek 
om vraag en aanbod in cultuureducatie tot elkaar te brengen en 
waarborgt zo de kwaliteit en continuïteit in een veelzijdig aanbod 
voor particulieren, scholen en andere partners. Behalve een 
kleine Podiumzaal met lesruimtes, Beeldende Ateliers en diverse 
verhuurbare multifunctionele  ruimtes heeft KunstLokaal ook de LEV 
groep, de Knutselmolen en ArtORO onder zijn dak.  

OVER ONS


